Výročná správa obce
Zemplínska Široká
za rok 2013
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Identifikačné údaje
Názov: Obec Zemplínska Široká
Adresa pre poštový styk: Obec Zemplínska Široká 304, 072 13 p. Palín
Telefón: 056/6497233
mail: zemplinskasiroká@minet.sk
Okres: Michalovce
Kraj: Košický
IČO: 00326071
DIČ: 2020742768
Právna forma: obec
Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa
riadi zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obce: 1 546 ha
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 947
Základné orgány obce:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je od volieb 2010 Ing. Vladimír Mati. V týchto voľbách bolo
do obecného zastupiteľstva zvolených 7 poslancov:
Ing. Miroslav Dovhun – zástupca starostu
p. Marta Galová
Ing. Jana Bezeková
p. Michaela Romanová
JUDr. Peter Bamburák
p. Ján Šamudovský
p. Peter Čuvan
Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 19. 12. 2010. V roku 2013 sa zasadnutia konali
v dňoch 14. 3. 2013, 17. 6. 2013, 12. 9. 2013, 13. 11. 2013 a 11. 12. 2013.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu.

Z histórie obce:
Obec Zemplínska Široká vznikla urbanistickým a správnym zlúčením pôvodných obcí
Rebrín a Krašok dňa 1. januára 1961.
Zemplínska Široká je pomerne mladou obcou. Obec Rebrín bola staršou a rozlohou
väčšou dedinou. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1266. Obec
Krášok vznikla až v prvej polovici 16. storočia na území rebrínskeho chotára, o čom
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svedčí písomná správa z roku 1549. Zemepisná poloha a klimatické podmienky
oboch obcí boli predurčené pre rozvoj poľnohospodárstva. Napriek tomu, že obe
dediny ležali veľmi blízko a že Krášok vznikol v chotári Rebrína, každá obec
sa vyvíjala samostatne. Mala vlastného richtára, obecnú pečať i zemepánov. Mali
však aj veľa spoločného, napr. náboženstvo, podobnú skladbu obyvateľstva.
Pamätihodnosti obce:
V obci Zemplínska Široká sa nachádzajú dva chrámy: Gréckokatolícky chrám sv.
Petra a Pavla a Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky. Obidva chrámy
sú chránené Pamiatkovým ústavom SR ako národné kultúrne pamiatky zapísané
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
Doslova klenotom medzi pamiatkami z doby rímskej sa javí nádherná zlatá brošňa
zdobená polodrahokamami, ktorá bola objavená v roku 1852 priamo v Zemplínskej
Širokej, v chotári jej miestnej časti Rebrín. V súčasnosti sa táto výnimočná pamiatka
nachádza v umelecko-historickom múzeu vo Viedni.

Symboly obce:
Základnú trojicu symbolov obce tvoria: pečať, erb a vlajka.
Pečať:
V Krášku zachované pečatidlo pochádza z roku 1904 a je erbové. V pečatnom poli
je vyrytý jeleň, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo chotára. Kruhopis pôvodného
pečatidla znie: „UNG VÁRMEGYE KRÁSKA KOZSÉG 1904“.
V Rebríne zachované pečatidlo pochádza z druhej polovice 19. storočia. Kruhopis
pôvodného pečatidla znie: „REBRÉNY KOZSÉG PECSÉ-TJE“.
Terajšia pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom:
„OBEC ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ“.
Erb:
V modrom štíte v jeho hornej polovici po zelenej pažiti doprava cvála strieborný
(biely) kôň. V dolnej polovici štítu stojí doľava obrátený zlatý (žltý) jeleň. V tejto
podobe je erb obce historický a jedinečný.
Vlajka:
Obecná vlajka pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej,
zelenej a bielej. Farebné pruhy na vlajke sú umiestnené v tomto poradí: modrá, žltá,
modrá, zelená, modrá, biela a modrá. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j. zástrihmi,
siahajúcimi do štvrtiny jej listu.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom
obce. Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Hlavným kontrolórom obce je Ing. Ján Kolibaš , ktorého do funkcie zvolilo obecné
zastupiteľstvo dňa 18. 11. 2010 uznesením č. 141/2010 na volebné obdobie 2011-16
s pracovným úväzkom 24 hodín mesačne.

3

Komisie obecného zastupiteľstva:
1. komisia kontroly verejného poriadku životného prostredia, podnikateľskej
činnosti, služieb, obchodu a zdravotníctva v zložení:
p. Peter Čuvan – predseda
p. Marek Čermák – člen
p. Michal Guzej – člen
p. Stanislav Bamburák – člen
2. komisia financií, územného plánovania, správy obecného majetku,
poľnohospodárstva, verejnoprospešných prác a verejného obstarávania
v zložení:
Ing. Jana Bezeková – predseda
Ing. Miroslav Dovhun – člen
p. Eva Kohútová – člen
3. komisia kultúry, rozvoja, vzdelávania a sociálnych služieb v zložení:
p. Marta Galová – predseda
Mgr. Anna Ďurečková – člen
p. Henrieta Sotáková – člen
4. komisia športu a mládeže v zložení:
p. Ján Šamudovský – predseda
JUDr. Peter Bamburák – člen
p. Michaela Romanová – člen (mládež)
p. Jaroslav Stretavský – člen
p. Štefan Praskaj – člen
p. Ján Hricík – člen
Základná charakteristika Obce Zemplínska Široká
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie
rozvojového programu obce, resp. na plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže
obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje úlohy a program môže obec financovať aj
z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnym krajom či inými
právnickými alebo fyzickými osobami.
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Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok
a zachovať ho v nezmenšenej hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý
je vlastníctvom obce, je neprípustné. Majetok obce možno použiť len na verejné
účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia
s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach
v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa
na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa všetky ďalšie dotácie zabezpečujú
prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
do ktorého vecnej pôsobnosti príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení
neskorších predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona
č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí. Tento zákon upravuje povinnosť rozpočtových
organizácií a obcí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú,
pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska
významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné, spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad
s účtovnou závierkou musí byť rovnako overený audítorom. Pre obce to stanovuje
paragraf 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom
je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie
účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta
predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku
pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej
závierky.
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Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto
okruhy činností:
- inventarizáciu
- kontrolu bilančnej kontinuity
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia
- kontrolu zaúčtovania odpisov
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
- zistia sa obraty jednotlivých účtov
- zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia
- zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Inštitúcie v obci
1. Základná škola Zemplínska Široká
Riaditeľka: Mgr. Anna Ďurečková
telefón: 056 6497223
Počet žiakov: 31
Školský klub navštevuje 15 detí, na ktoré dozerá 1 vychovávateľka
Školská jedáleň poskytuje stravu 34 stravníkom
Základná škola s materskou školou v Zemplínskej Širokej je organizácia bez právnej
subjektivity, ktorá je financovaná
z rozpočtu obce a dotácií na prenesené
kompetencie.
2. Materská škola Zemplínska Široká
Riaditeľka: Henrieta Sotáková
Telefón: 056 6497223
Počet žiakov: 18
3. Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, farnosť Zemplínska Široká
Telefón: 056 6497486
Správca farnosti: Mgr. Štefan Jusko, kňaz
4. Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky
Správca farnosti: Mgr. Marek Gubík, kňaz
5. Podnikateľské subjekty v obci
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
- COOP Jednota SD Michalovce
- MIX SHOP Adriána Varjassyová
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
- Espreso Maja
- Donner pizza
Ďalšie prevádzky
- KEREX, s.r.o.
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- MVDr. Mikuláš Polievka
Súkromne hospodáriaci roľníci
- Farma Krášok-Štefan Počatko
- Rastislav Vaško
Autodoprava
- Marek Čičák
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
I. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok
2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2012 uznesením
č. 53/2012.
Rozpočet obce bol upravovaný päťkrát uznesením obecného zastupiteľstva
č. 67/2013 zo dňa 14. 3. 2013, č. 77/2013 zo dňa 17. 6. 2013, č. 95/2013 zo dňa
12. 9. 2013, č. 102/2013 zo dňa 13. 11. 2013 a č. 108/2013 zo dňa 11. 12. 2013.
Hospodárenie obce bolo nasledovné:
Rozpočet obce celkove v €:
Príjmy celkove
Výdavky celkove
Hospodárenie obce: prebytok - schodok

376 540,90
376 540,90
0

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkove
Bežné výdavky celkove
Hospodárenie obce: prebytok - schodok

341 451,00
313 161,00
28 290,00

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkove
Kapitálové výdavky celkove
Hospodárenie obce: prebytok - schodok

0,00
44 467,00
-44 467,00
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Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie celkove
Výdavkové finančné operácie celkove
Hospodárenie obce z finančných operácií

35 089,90
18 912,90
16 177,00

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €:
Rozpočet príjmov celkove
Bežné príjmy celkove
Kapitálové príjmy celkove

341 451,00
0,00

Skutočnosť naplnenia
príjmov celkove
339 736,85
0,00

Bežné príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

Rozpočet
230 519,00
34 131,00
76 801,00

Skutočnosť
229 519,22
33 552,98
76 664,65

% plnenia
99,5
98,3
99,8

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 170 366,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 170 080,12 €, čo predstavuje
plnenie na 99,8 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 785,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 52 465,74 €,
čo je 99,3 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 50 097,55 €, dane
zo stavieb boli vo výške 2 368,19 €.
c) Ostatné dane
(daň za psa, poplatok za komunálne odpady a ostatné stavebné odpady, daň
za dobývací priestor) boli rozpočtované vo výške 7 368,- € a plnené boli vo výške
6 973,36 €, čo je 94,6 %.
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 077,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 20 041,14 €,
čo je 99,8 % plnenie. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t. j. z prenájmu
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pozemkov a budov pozostávali hlavne z príjmu za prenájom objektov pre firmu
KEREX a MVDr. Polievku – priestory Oblúkovej haly.
b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 2 728,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 727,50 €,
čo je 99,9 % plnenie. Prevažnú časť z týchto poplatkov tvoria správne poplatky,
poplatky za vydanie rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie automatov.
c) Poplatky a platby z predaja a služieb
(poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb ako sú predaj KUKA nádob
a červených vriec na vývoz TKO, vyhlasovanie relácií v rozhlase, ďalej poplatky za
školné v materskej škole a ŠKD, poplatky a platby za stravné) boli rozpočtované
v sume 10 179,- €, skutočné plnenie bolo vo výške 9 642,06 €, čo je 94,7 %.
d) Úroky z úverov a ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 1 147,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 142,28 €,
čo predstavuje 99,5 % plnenie. Ostatné príjmy tvorí v prevažnej miere refundácia za
vodu od firmy KEREX.
3) Bežné príjmy - granty a transfery:
Z predpokladaných príjmov vo výške 76 801,- € boli poukázané granty a transfery
vo výške 76 664,65 €, čo predstavuje plnenie 99,8 %. Granty a transfery boli účelovo
viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
Obv. úr. pre cest. dopravu
Okresný úrad
Obv. úrad živ. prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Mininsterstvo vnútra SR
Správa katastra
ÚPSVaR
Recyklačný fond
ÚPSVaR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Okresný úrad
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo financií SR
Nadácia SPP
František Komárek

Suma v €

Účel
48,97Pren. výk. štát. správy
187,20Odmena skladn. mat. CO
83,00Pren. výk. štát. správy
2 817,55Matrika
750,00Materská škola
311,52REGOB
22,43ROEP
369,04Rodinné prídavky
194,00Recyklácia odpadu
305,00Stravné v HN
64 315,60Základná škola
132,50Aktivačná činnosť
1 120,00Voľby
965,84Cestná infraštruktúra
2 042,00Zvýš.platov zamestnancov
2 000,00Vše športové ihrisko
1 000,00Finančný dar
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Kapitálové príjmy
a) Príjem z predaja pozemkov a hmotných aktív
Príjem z predaja pozemkov alebo z majetku obce k 31.12.2013 nebol. Obec v roku
2013 nepredala žiadny investičný majetok.
b) Transfery v rámci verejnej správy
Na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív obec
neprijala žiadne transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu.
Príjmové finančné operácie
Obec Zemplínska Široká v roku 2013 použila na krytie svojich investičných zámerov
prostriedky rezervného fondu, úver z Prima banky, a. s., nevyčerpané prostriedky
z predchádzajúcich rokov.
Rozpočet
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov
Prevod prostriedkov
rezervného fondu
Čerpanie úveru

Skutočnosť

15 000,00

15 000,00

1 823,90
18 266,00

1 823,90
18 266,00

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €:
Rozpočet výdavkov celkove
Bežné výdavky celkove
Kapitálové výdav. celkove

313 161,00
44 467,00

Skutočnosť naplnenia
výdavkov celkove
309 402,06
44 462,88

Bežné výdavky
a) podľa ekonomickej klasifikácie:
Rozpočet
Mzdy, platy, služ.
príjmy
Poist.a prísp.do
poisťov.
Tovary a služby
Bežné transféry

Skutočnosť

% plnenia

124 630,00

123 929,39

99,4

49 925,00
124 214,00
14 392,00

48 575,47
122 762,85
14 134,35

97,2
98,8
98,2
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Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 124 630,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
123 929,39 €, čo je 99,4 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
aparátu úradu, ZŠ, MŠ ŠJ a ŠKD.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49 925,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
48 575,47 €, čo je 97,2 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 124 214,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
122 762,85 €, čo predstavuje 98,8 % čerpanie. Tieto výdavky predstavujú
prevádzkové náklady, ako sú napr.: energie, materiál, palivo, oleje, PHM, všeobecné
služby, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, poistenie, školenia,
stravovanie.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 14 392,- € € bolo k 31.12.2013 skutočne čerpané 14 134,35 €,
čo predstavuje plnenie 98,2 %. Ide o náklady súvisiace napr. s činnosťou
spoločného obecného úradu, spoločného školského úradu, členské príspevky
občianskemu združeniu Medzi riekami, Mikroregión Zemplína, Regionálne
vzdelávacie centrum, poskytnuté dotácie TJ Družstevník Zemplínska Široká a
Jednote dôchodcov, dotácie poskytnuté cirkvám, transakcie verejného dlhu ako sú
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, ako aj dávky sociálnej pomoci:
stravné v HN.
b) podľa funkčnej klasifikácie:
Činnosť úradu
Matrika
Transakcie
verejného dlhu
Obrana-civilná
ochrana
Ochrana pred
požiarmi
Správa a údržba
ciest
Nakladanie
s odpadmi

Rozpočet
141 761,00
2 819,00

Skutočnosť
139 784,09
2 817,55

8 424,00

8 110,89

96,2

223,00

222,76

99,8

635,00

635,00

100,0

3 336,00

3 334,68

99,9

12 178,00

12 160,81

99,8
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% plnenia
98,5
99,9

Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Šport
Školstvoprenesené
kompetencie
Školstvo-originálne
kompetencie
Sociálne služby
Kultúra

366,00
3 321,00
9 949,00

337,76
3 320,18
9 744,56

92,2
99,9
97,9

64 433,00

64 422,18

99,9

53 664,00
190,00
11 862,00

52 566,97
167,00
11 777,63

97,9
87,8
99,2

Kapitálové výdavky
a) podľa ekonomickej klasifikácie:
obstaranie kapitálových aktív
Rozpočet
Prípravná a proj.
dokumentácia
Realizácia nových
stavieb
Rekonštrukcia a
modernizácia

Skutočnosť

% plnenia

800,00

799,20

99,9

13 664,00

13 663,68

99,9

30 003,00

30 000,00

99,9

kapitálové granty a transfery
Rozpočet
0,00

Skutočnosť
0,00

% plnenia

Skutočnosť

% plnenia

0,0

b) podľa funkčnej klasifikácie:
Rozpočet
Správa a údržba
ciest

44 467,00

44 462,88

99,9

Výdavkové finančné operácie
Rozpočet
Splátka úveru z
rez. fondu
Splátka istiny úveru

Skutočnosť

1 823,90
17 089,00

1 823,90
17 088,24

% plnenia
100,0
99,9

Z rozpočtovaných
18 912,90 € na splácanie istiny bolo skutočne čerpané
18 912,14 €, čo predstavuje v globále 99,9 % plnenie.
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IV. Plán rozpočtu na roky 2014 – 2016 v €:
Príjmy celkom

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
Príjmy spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013
339 736,85

Plán na rok
2014
330 713,00

Plán na rok
2015
327 930,00

Plán na rok
2016
331 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 089,90
374 826,75

0,00
330 713,00

0,00
327 930,00

0,00
331 775,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
309 402,06

Plán na rok
2014
316 377,00

Plán na rok
2015
306 313,00

Plán na rok
2016
306 319,00

44 462,88

11 062,00

12 580,00

18 374,00

18 912,14
372 777,08

3 274,00
330 713,00

9 037,00
327 930,00

7 082,00
331 775,00

Výdavky celkom

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Výdavky spolu

V. Hospodárenie za rok 2013 v €:
Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2013 a výsledok hospodárenia obce v €:
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Schodok rozpočtu
Finančné operácie
Hospodárenie obce
Nevyčerpané prostr.
Zostatok prebytku
finančných operácií

Príjmy

Výdavky

339 736,85
0,00
339 736,85
35 089,90
374 826,75

309 402,06
44 462,88
353 864,94
18 912,14
372 777,08

Výsledok
hospodárenia
30 334,79
-44 462,88
-14 128,09
16 177,76
2 049,67
1 008,00
1 041,67

Schodok rozpočtu obce Zemplínska Široká v sume 14 128,09 € zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
je v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný z finančných operácií
vo výške
14 128,09 €.
Zostatok finančných operácií vo výške 1 041,67 € (upravený o nevyčerpanú dotáciu
zo ŠR vo výške 8,- € a nevyčerpaný grant vo výške 1 000,- €) zistený podľa
ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, bude použitý na tvorbu rezervného fondu v roku 2014.
Rezervný fond je krytý prostriedkami vo výške:
pokladňa
bankové účty
spolu
z toho nevyčerpané prostriedky
tvorba rezervného fondu

251,40 €
1 798,27 €
2 049,67 €
1 008,00 €
1 041,67 €

Obec nemá otvorený samostatný bankový účet rezervného fondu, avšak rezervný
fond účtuje na samostatnom analytickom účte.
VI. Hospodársky výsledok v €:
Názov
Náklady
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy, rezervy a OP
z prev. a finančnej činnosti
a zúčt. časového rozlíš.
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery
a nákl. z odvodov príjmov
Výnosy
60 - Tržby za vlastné
výkony a tovar
62 - Aktivácia
63 – Daňové a colné
výnosy a výn. z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčt. rezerv a OP z
prev. a finančnej činnosti
a zúčt. časového rozlíš.
66 – Finančné výnosy
69 – Výnosy z transferov
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
59 – Dane z príjmov
Hospodársky výsledok

Skutočnosť k 31.12.2012
371 417,04
51 241,99
47 532,33
186 707,49
338,24

Skutočnosť k 31.12.2013
355 192,97
53 711,38
39 270,74
194 670,01
323,64

9 335,69

16 021,85

69 369,91

45 670,24

6 314,16

4 791,36

577,23
337 963,18
6 117,12

733,75
357 475,67
5 126,75

5 735,07
217 888,54

4 596,42
239 450,42

24 633,70
5 792,87

18 035,14
9 219,94

6,58
77 789,30

13,70
81 033,30

-33 453,86
1,04
-33 454,90

2 282,70
2,33
2 280,37
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Hospodársky výsledok v sume 2 280,37 € bude zúčtovaný
428–Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

na

účet

VII. Poskytnuté dotácie za rok 2013 v €:
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2012
o podmienkach poskytovania dotácií a finančných výpomoci právnickým a fyzickým
osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby.
Prijímateľ dotácie
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkevná
obec
ZO Jednota dôchodcov
OŠK Družstevník
Zemplínska Široká

Účelové určenie dotácie
Sanácia vlhkosti
obvodového muriva
Maľba oplotenia a výmena
vonkajších hlavných dverí
Činnosť ZO JDS Z. Široká
Činnosť športového klubu
Družstevník

Suma v €
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 600,00

VIII. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €:
a) členenie aktív
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu
911 120,90 €.
Aktíva - názov
Počiatočný stav k 1.1.2013 Konečný stav k 31.12.2013
Dlhodobý majetok, v tom:
880 031,10
893 036,95
Dlhodobý nehmotný
majetok
0,00
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
709 301,74
722 307,59
Dlhodobý finančný majetok
170 729,36
170 729,36
Obežný majetok, v tom:
31 996,63
15 463,42
Zásoby
164,28
167,96
Pohľadávky
8 799,37
7 077,03
Finančný majetok
23 032,98
8 218,43
Časové rozlíšenie
998,85
2 620,53
b) členenie pasív
Pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2013
predstavujú sumu 911 120,90 €.
Pasíva - názov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k 1.1.2013 Konečný stav k 31.12.2013
546 234,12
548 514,49
129 615,69
117 467,84
237 176,77
245 138,57

15

IX. Bilancia pohľadávok k 31.12.2013 v €:
Na základe prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a ich dôsledného plnenia
sa pravidelne hodnotí stav pohľadávok a opatrenia na ich dôkladné a dôsledné
vymáhanie. Stav pohľadávok je celkove 7 077,03 €, z toho po lehote splatnosti
je 1 790,80 €.
Pohľadávky
Pohľadávky celkove, v
tom:
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

2012

2013
8 799,37
2 573,12
6 226,25

7 077,03
5 286,23
1 790,80

X. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 v €:
Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Krátkodobé záväzky a
rezervy
Dlhodobé záväzky a úvery
Záväzky voči ŠR

2012
129 615,69

2013
117 467,84

38 231,51
76 383,54
15 000,64

41 956,05
75 503,79
8,00

Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

2012
129 615,69
129 615,69
0,00

2013
117 467,84
117 467,84
0,00

2012

2013

Počet obyvateľov
k 31.12.2013
Dlhová služba v €
Dlhová služba na 1
obyvateľa v €
Splátky úverov a úrokov
v€

952
129 615,69

947
117 467,84

136,15

124,04

33 417,81

21 863,28

Z hľadiska budúcich cieľov obec Zemplínska Široká bude aj naďalej prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená
a prenesené úlohy štátnej správy tak, ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné
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zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ a to zvýšenie
starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Iveta Kráľová
referent pre ekonomiku

Ing. Vladimír Mati
starosta obce

V Zemplínskej Širokej, 29. 4. 2014
Výročná správa obce vyvesená na úradnej tabuli dňa 30. 4. 2014.
Výročná správa obce zvesená z úradnej tabule dňa 15. 5. 2014.
Výročná správa obce schválená OZ dňa 27. 6. 2014 uznesením č. 142.
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